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הבתר·שןאתיתהמציאותתפיסת

גוריחייםשוברומאן

פי;אימשהםאת 1

מחוויית-השארהדן.ר-הזמיינהבןהישארליר 1חסרפשלריחר:קר
מוכרתרפעה 1תהאוספrךרתיים.אבמצעיםת:ה 1.מ:חמחשיועל-כן~צמה.

דובבארבשוהא.בעצמושהת:ניםiזאפךפך,ךאהווןאתלהוציאיס.מרבבת.
כמתבח;ננים-מן-הצדהשראה.ב·פרשאעיסוקלייייהישיראלייםהסופרים
ולשימושיםפרספקטיבית·לגישהנדר·שאפלפלייאהווןמעשה.זלאחר

הריאליס-·כמ.מדיההשרא·השלמצייאירת 1הלתיאורו:לאמי~פרריים
·דה.רפר-אמך 1סבשבילגםמנש.אןנוס.דעצמההש·ראהנושאשכךסיים.
עומדמלב.ך,-השראהספיחיאתברחןהישראליהס·,יפ·רנמtיסצדנו

לגביהקיומיתובמשמעותהש:רידי-חרב~על·בהשפ·ערתיהמתםרנך 1ן
ישבכלל.תרבות-המערב·בןהדאם·ולגביה·בת·ר·ש.א:ןתיהיהודי
וי·עי.מךת,ארכמיפגש.הבתר-ש·אותיתהמציאותאתלעצ·בשבחיייי
 :בלשוןהןהמעזצםפיוטי,עיצובשהעדיפומשרויריםויש~ליסטי,

כזאתרסמילניים.לא-ריאליסטייםיסר·דרתעלומשרתתבמיב.נה.1ןהן
גורי'!חיים~תשכ'גt)מכאןא l •מעכשיולאבספררעמיחייהודהעשר

(תשכ«ח).השוקוךדבעסקת

מוקשרהנזרםבספ.rךןהיבטיםסמהנת 1חבי 1של-גררישלכתיבתו
ששניהםמשרםבמיוחדמ·עניינתעמיחישלכתיבתו·רכן-זהאממרי

בחינתהמעיקרה.פירטיתשהיאבפרחה,לביטויר 1שנזקקמש·וררים
הביקורתשלהתפתחותהעםעת.ה.יצירתםשל·והזהיהרהמחר·דשת
יו.עלהסיפ,ר:רתייםרוארפניה~דרכיהעלהשראה.סיפורתשלה 1חמ·עמיק
השעה.צררןהואהשראה.בעיצובייחודה

·ני·~רלישנישלההרוסהפנימיעולמםאתמאתרגורישלסיפוחו
גרמניתנעיד·נריברג,(מרדכי)ומרדדיקרארס(וארנן)ירכיהשרהא.

ב~ןזןחייהם.אתלשקםמנסיםה:שרידיםשנייהמלחמה.ל~ח·רמיד
כמיורבימערעבהמ.וןת,האומור·דישללבעייתייהיחידשהפתרון

להיבנותעתידהוואלפניך,גדולותתוכנירתבתנופת-המעשה. jשנתר
מצפרנו.אתמט·רידיםשאינםבלתי-כשרים.באמצעיםהחרידכןמן

כנראה,הציל,בתיישאתהגרמני,הרפמןמד''רלבקשעתידרובי
עיסקתשלבתרמיתפ·ערלהאיתרולשתףכךעללולגמולמשריפה.
ים mרולשניהםשתביאעיסקהרייף). 1מזרפואידיווחי i .י-לע(.שוקוךד

רמים. 1עצ

באמצעות.השטח,על-פ·נימיוחצן.·הדמרי·רתשלהפנימיועולמך
לארמיות-ולכעיירתלהןוקשרי-גומליןזיקותאךףדייברריהן,מעשיהן

השוקול.דמעיסקתהנרמזתהשילומים.שאלת :כגרךנפיבן.רי:ות.
תיאורייהמציאות..·עיצוברת, 1הדמ·ןירך 1~יפי-הסיפור.מרכיני

ברשאיםאינם-העלילהופיתוחהטוןהזמך,מעבר.והסביבה.ה·רקע
כ-הבתר-שראתיתהריאליהאתלעצבבחרגרריורבררר.אחי•דאופי
שלאחוקיותויוצרתהמרבותהמציאותגדריאת·המטשטשתד~רך

ביטוי-אמנותיביטוילתתגורימנסהזהבאופןהדיך.מעלמא
לתורםעשוימרכיביםבאותםעירךהשיראה.לתופעת-אמתשל

הררמאךשלפתייחתרהשראה.ספררתשל.ותכונותיהבמהותהiודירך
באיזכ:ררי·כראשיתהמ·ערצ,מתהיאאןכ.ריאליסטית.אומנם.גראי·ת

~ 

אתמחזירהלצריףהמ-גיעהחנרטתהעבר.ומןמשמע·ייתייםד:נרת 1תמ
מחזירבההשימושעצםאירלם,שלאח.ך·השראה.המצי~רתאלהשריד

אכחדהרכבת.עצמה.השארהאלהאמרחותהתק:רפהמןרא 1הק•ראת
ש-.המספר.זרומתהשרהא.כספ·ר:ת:ן 1למכביר,מ.צדיההשואה,מסמךי
ב-המ.סיעירחוק.כהדנשמעתי 1וכבר·םראשרהפ.ה 1ר 1.ב.ך.ןנה 1איעדיי.ן

הרכבתבהתקרבה·נרכחפ.ך, 1זtמסהעם.ר.עםהסיפייייההורהר:ר 1קיש

המיק·ריתפגיש.תם .) 5{עמ'·תמ·יד"כ·מראז,"כמר :מיעיוהרציף,אל
גדושהההורהעםהעברת 1בהצטלב.רר.מיו:ודיויוניהרעיםשנ·ישל

במ·רח-המציאו·תתא·ר.מי~ביםפניהם.אתהמקדמיםדהירים. 1·קס.מל·ים
לבית·נכנסיםהםשרבים.ר·ממקרמ:רתאח·רים.מז.מניםה·ל;קרחהשיירת
השחורה''הגמפהמפסלהרחקלאהעטלף',ב'סימטתהש.ןכך nתמחוי
גמע Hהריהיואברז·ניהםהנשמעתניצח:רןש·למרסיקת•הימ·'lנן .. ) 10(עמ'

המרק·בצלחתחונקrךר.ביקר.iזנמירק .) 11 'מ.ע(ן.ןש" 1הקתמו·ראים
האופפתנכאיםאווירתמעצבהמספרומשחיר".דעוך"·בודל-סיגריה

תארקדבעת 1חררמאןיאודךל·כלצלהאת:ומטילההפ·תיrזהדtפק~ת
 .פר·ר 1הסיט;ן

ודת-חתצפית 1נוקלופה nיתחילהיחיד~ה. v~חתאי:נהזךוית-הארייה
אחרי-העוקברם. 1על.מספראלרמ·ש::ניהם ,•ורוביממרורייל·ר·היע.רי~יש
 " l'בידו.שעתר l'למישהיו"ממתיך :·הע·ררתיוומעירהן.מ.ןירתש'תי
לו,ניתן •.•הפניםעלונראיםה·שמרתא>יןכךך"בדרן ; ) 5?עמ'

נבגדים]עמוישכיךשעראין •••גארהשרידיעמולשאתלפיכך,
חוברילהיותעךוךכנר·מה ?קטנהמז·ררהחבאותהחברימה ..ונ.רס,יפים

 •••זולותכמובןזולות,סי·גריןתחפי·ס·תמכיס-מ·עיל,,ש.דלףה·אר ?בה
שיעוררבליכלשתן,מעשה·ללאלעמ~דכמחוiדרלאישותר 1מזמןכמה

כיךשער"יש :תמ,ספר 1מעייי:בהמישן .) 6י(יעמ' "?ן 1חש~אותמיהה

 •.•דב tעניכ·כך·מ~צאהאתכילהניחיש .••מישהוימח·פשהוא
 "'הפגישה'~םשלכנרתו"ניתן .) 7(עמ'יושב"וiדדאךמשהכעת.

 ; 10(עמ' " .•.המבהנאותךצערנו,שם,ירזאיםאין"לא. .) 8מ' 1(יע
שלי).-דגשים 1הה

שאלות-שאולררתי.ן, 1ח•עאתו·מעי~רזזצ~,ומןכעומדנראההמספיד
ל--השאלותמטרתהרומן.במהלךרת 1מצרישתשרב;רת.י.הךמנחן.ת.

כןכצרפה.הםייפרריתבריאליהרלשתפייהק.רראסקרנותאתע•רר.ר
מספר-הוא ;מ·עררבעצומהמספרכיוהשאלות.ההעךר.תמעי·.דות
ערכיהןהדרומיות.עללו.מר.מה l\'ליי·שחמפרש. 1המעירעררך.

ומשמערתן.

"·ניתןלהניח","ישלשער"."יש·םביט·וייםמשתמשגרריחיים
שלהפנימיתמהות·ואתלעצבנשכילכרובת-מכורןמ.תוךלכנרת.ו",
ידועאיברשהמספרמעידיםאלהביטוייםכאפשרות.-הררמאן

המספרלהם.אדוןשאיברוכברא.ה ..בסיפורהענייניםי·תפתח.ןכיצד
 :דהיינופתוחה.אפשרית.ריאליהאלכביכול,א·רתנרלה~בייי·ברח.ך
כי·.וסוף.התחלהב·עלסגרו,ר•ר 1סי•פשהיה.מהשל'סיפ·ררלפני'!ונ~ין
פתוח.סיפוראם

שעניינוסיפרולי~דגררי,מכקשדהית nהייהארמנרתיתנד-רבו
מציבהואומקובלת.היזרעהתמציארתלחרקיכפוףושאי>נ·יהש·דא>ה

בעיניםאש.למאכלתהיההכלעברית.וד 1ללמ
לנוהיקרמכלנפרדיםאנודמעהמלאות
מת-אברשבוריםבלבבות·לפליטה.שנשאר

מסוגרםולאבספרירפ·בגזברשלאבזה.בחמים
הטמאים.לידי

כאילו , mבחפ·בעררהאחרונים~הספרים
ומוכיעליהםשבאהמהפורענותלהפסדחשו

לשדפהזנידוניםאונשרבמה. :שאלותדהמה
הזרדאר l'...האברהר"'העשריםבמאהזומתי

האשהאתדם.הניירבוערים,הספרים :סלא

וורד,אדום-כהה,הקשת.צבעיבכלמבליח.ה
אפשראבלות,אינן~האותיותאבלשוחרר.חזם

ב·התמלקחתבאשרמלהמלהכללק.ררא
מפליאה.ב.היר·רת
 .,ספריהםאתקרבנהיהדוישרפוכן
כזההתבערה.אחדיעקבנורבוכעצבביגון

יכוליםשונאינוהמעונה.עמנוגודלהוא
המידות !דוחנואתלאאבלהגרף.תאלשבור

 .,צדקהמעשיהנעלה.המוסרהת~רמירת,
n ב·הםברערתהאלוהסגולות-לזר~לתםד

נדנדינזכרנו !לעתידנוערוכהחןדומנו
רנחמ•לששוןאבלםרהפכתי n :הגדולהח.ןזה
 .)ב"יא, nל(יומיהן,מיגונם"~ושמחתיםת·ים

סיימנוהלוחשת.האשעםהתברךאתעזבנו
האחרוןהכבודאתוחלקנוהקודשמלאכתאת
שמרדיםליללילהאותרה~קדושים.רת" 1שמ ...ל

מעמדונאותרמאד.חםחם.רגםבגיסו.היה

בע.דבמרצחיםנקמהלעשרתחגיגיתנשבענו
.לגן. l'שע.רללםהכל

אכוכיץונ. :תיוםג



·גדשל"ח , jכבםיכ"חהדואר ·~

ל-מבקשוהואזוספרותיתצודה·מאחר.דיהאידיאיתהתשתיתאת
ל·~iדד·גיש.רבמי•ר·חדהארשהש·להנר.wדההס.וגזיהאת•כךמותרךהטעים

ב-תמהראהש·ראההווייתש~לגוביהם-פליזגי-החדב 1שלאידםאת
מילי·רנישל·רהס:דריםוה·~דכיםצ·יאנר.ת, 1המאתיעיזר·תההשוואה ! 1945

חיחהםשכלכי·ררןמכהגרוער 1ש·ש:דדאלהשלג~י~דלםאךבני-אדם,
לדע.עזורתר

גררי,חייםשל:בסי·פירדרהנ.תן:נ•ה·חמילחמה,שלאחדה·דיאליה
שלרהמעחרת·תיי~י·מiתני.תהמוציאחתאנת·מהיבטיהבכהממשק.פת
עםד ;מיסדון·משתב·שרת.רמ;קרםמן 1זשלחקב·רrערתהמי•סiגiד.ר•תהשראה.

שמ•ה·רת·י.בעתידכרגעיםד nיורשני·הםבעי·רבחבייהמ·ש·משים~היווה

כ·דרכיםרד·מירןמציאות ;לאותראפשרותלהיותוהעלולמעורפלת,
ממיש.ןךהק·ודאיתאריiזד.מרי,ר·תאגר.מטל•טלים·הדחיםהi/נעבדיםה. iיבדה

קני·ללאהר-.רב·והר nתושל·מע·דםת :הואירסיכ·ו·מם·ללא-הידף.ל·מיש•רד
ל.צר:דךחמודוני.בךהמ.אן~ומנםנמצאר.תא~לו·טםניקר.תמ·רכדים.מידה

המציא~·רתעיצובדך 1ר ctל.וכהןהשימושאךםר.די 1:חנידיסאר·דיינטאציה
אתמחריףהשואה.ביעיקברתדה 1ש:ברצהמציאנרת.היש.ןא,ה,שלאנהד
רדדני. 1המ·היוההדיהאדםל·גבי·ר.מ·שמע.רת·ההשראהשלייהודהתפיס·ת

חר·טאתהמספ·ד·מי:נתקהפנימיתמהנרלר·גשל·הטכניקה:;אמצערת
ה-יעל-ז:דךהיענדמןסציפרתומעלההסיפורי•בהווהההת·רחשרת

ב.נקר·דת-תצפיתד 1א~חיאי•פרהיאrואףב"ק" 1פילש 11הסיפר·דפלשב"ק". 1 "
 ) 17ע·מ'-·דאי·תי""פ·עםא~ביך", י·נא"(·:הפני,מיהמחנידליהג :יב·ד·יירiד
לאס.לדרמן("והחרדךחא.:ריםהדרמאןבחלקיהמספרבסיגנרןמשולב
-ע·סק"ר~ב 1ל"ואך ," ..•ל·מ.טהל.ההימתויין·ס·לורמרן"היד.רד ," ...עסק
ומתוךיזזרי•רת·.הךאייה,·בי·ןמתחהמחםדי.רצ·ד•ו T ·ב·שית:ט .) 18-17עמ'

מוטלתשמ·הי·מנרתהאל-םרר·רה~מציאותעל·מערדפ·לתהשק:פ·ה-כך
פק. Qב

שדי··בומעב·ריםגםוי ctומ:יל.זורי,ת·האריהחבאש·ר:חנהידרתך 1ח·רס
המציי·.מעבדיםון, 1דאש 1לג·רףשלישי.בגרף.מדי·ברדלכאוחהך.רתיים

"כע·ת :·לדוגמהטיפרגארפית.מובדלשאינוהפנימי,המונרלווגאתנים
הואנ.·שד.ה:כבראיההוא.·זהבכן 1ור •••מ.דלייה·ג.וימ·דהאיש·אתבירחןהחא

 .) 8 'מ·ע( "· .•ה 1~במק.ךעברתי
ב.דוהרהמתחלתסצנההזמן.מימ·יעידרתגם 1בררךזרבשיטה

מי,ו.בואנמר·דדי,אומךסיג.ךי·ה",קח n :ך 1ליע•תיהאך, 1אתלאלחרלפ,ת,
יבקושלא •.•ע·יניםב•נלירן 1ילךתי·נים 1ממאנחנוירבי, iללוישייכו

שעתידמהאתה 1חרזה-.הח.נמצאודיוני .) 18~עמ' "· .•פות 1:נר.סהרכח·ות

עתי,דבז.מןהוא.בהםשהישימירש·מש·פ·טיםכמהיכעב·וראךלה·ת·רחש.
·בא~מצmער. 1נ 1עינילבגד·מית·רחשיםה:דבריםכאילו-·להווהמיע•כדי·ש

ת. 1אחלמסכיתודמיוןמציאותלש·ליבגוו·די.מצלייהחפ·ני·מיהמר~נרלוג
ושש·דידיה 1הש.ואה.שליבדיא~ליהנקבעוה 1שחוקיפל:ת 1מעודל·מע•דכת

מציאנרתשבין·המחיצ·רתביטולמ.מ:נ~ה.ל•הש.תח:ךך·מ·~סו·גליםאיונם
ש-זיאל.גוהלתוךשבהווהרג 1:דיא~לשיז•רד.באמצע·התה 1•:נעשןדמייון
נה~רג'. 1'לאנ '?'אל'מידועמר·דדי.אומדמ·קרבל•ת',לא·חרך"'זר :ב.דמידן
-האחרןו•המשפט , Hלמ•טה'מ•מתין,אכן,אשניסלרמרןלך,ןך'אמרי
שלסימןכלללאהמציאותשריחתאנתממשיך-שבדמי·רןג nדייאל
 tJ'ל"'ל.מה :כלליההפסקהלאננאיל•רח•וזדת-חל·ילה.יוהמצי·ארתרי. Jשי

 .) 26(עמ'לך"'ייעצתי'דקנהוג'?'
אבחדהררמאןלבנייתזולגישתוהמפתחאתק:ובעג.ןךיחיים

ב-יספק,ללא:נפלא.משהו"·יש.נר :רובישלהפנימייםחמה~נולרגים
הקפה•מתחמםבזמןן 1ןבמתרחץאתה :בר-זמניתפערל·רתשדש·רת
לזכיהזמןממדיכיווץ .) 27(עמ'הטלפון"מצלצלבזמןוברל•מענך
ני~ולי-השראה,שלהמעוותתהדיאליהאתיןצ.ךטלס·קופיתתפיסה

איבהשאומנםלריסארדייבטאציה.לע·רלם-של-אימים.אותםחמ·חזידה
ספ:דותייםאבמעצים-מנסההיאאנדתק.רפת-השארה.שלל.זןהוזה
בבית·,ה mשאאידמה','ש·דיפהעומ.דתהו1ךר.מןכמ.רכזאותה.לשקף-

לשהנ.זכררתהשיזכרתכלררבי. 1שלהוהצלהוומהשעדמני, 1.גשלמגרדים
איחועעצםהסיפור.שלזהבפרקמצרירתה·מציאנרתבעירותגוריחיים

ה-הושדיפה"אפשד.ר.ת :בלבדכאפשרותמ·תחי·ל·היבואההש·ריפה
רלוג 1המרנלתחוםרעו·בדמיטשטש·ז.הדיאלוגי·היג·ד .) 28(עמ'נורא.ה"
מג·אלהתנ"כיים..ראיזכרדיםרת 1היסטורירמיזותהגירושהפנימי.
וב·קאטאסטדופאלי·מאורעלכללעדהותבעהר·ממדיאתזילים

ב-רובי·מעי·ראיומה";("שריפה :רגילהאינההשדיפהמשמערת.
ראשוניותם"אתמזכירהמא·ררעועמודה")."סדרםהפנימי,מונולוג
ב;חפזונם'יה,חליפרהכבאים .)םש(חת.והר"אתהאסונות,שלה.נצחי:ת

איר·רני.מימולמאורעמיתוסף·רכך:בנ.פטמים
שלהמנחותשאלותיובלווייתהנרעדת"ן"ךרמא"הגיהנרם"איזכור

הך-מגדרהשדיפהאתמוציאים ) 29-23(עמ'הפנימיבמונולוגרובי
מבטלהדבריםבהמשךאךסמל.בדרגתארתהומעמידיםוהמקובלגילי

הנמכתובאמצעותכסמלהמעשהפיענרחאתרבי·המיניה·הסיפ·רד
ל.אכורח.·המ.תיiן:ח•שים.דיאלרגיים,ירחילרפי-דבדיםנה 1ס:צישלתואוד 1ל

נוויחיים

נמיל,ך•ןורקד~רקרייפרטיולכלאהר 1מת 1ההצלה·משעה •הסי·פר·דיבהווה
שהס.רפוייתירה,דיורחירתמ·וב·לט·ת 1אלהבק·טיעים ..·י·תייהחת~ i1הדאמאנטי

עללחפותמגהממ.תוך,מדי,דערכד.תימידכענייניארות 1לחיביקש
 1סי.מלבייםים·וימרומן.סיףהירא ,ת~ Tיעםעליה.ל:ך.מח.אהר·לייהנתיר rנ

כרתם tכעתל.ן·ע.רמדת·ר"אכייליי ;םרעד""מלאךהדי·הרו·הבי,המציל.
ךי;ן". 1:רעזמישא~לשל

ניבהיגי·למהש 1שלמחוה·יאג·ר·רי 1שלדת 1.המ;ןסתר 1·כררנתהאם
 .]ג"מ 1 [כ'(מאזנים,באי,וךןפה"דלא 1ישבי·תתא·תירסיע·דשביל.תהה"אש

מגלה·ד·רבי.המציל,.רביןהון.פמן,יד"דr·וא.ב.ביןהדיאלוג ?'·ת·שכ"ה)
 ,"?ךללגמלוארכלבמה ?'ךל:·ל,הרהרתאנוכל"כיצד.הכוו.נה.זרשלא

לבאנתשןףבך 1חכהי.~המרחן.בתי',אתמילאתי f "הואב.ש.ראל·י
 .) 31(יע·מ'האנספים"
ו·המציליiדואר-ה·ארהי:הודי :אנייד:ריניפקיידי·ם 1חיל·רף-.תכאןיש
עונהמעשיר.עללוש.מרדיםהו·רי, 1יהיוהמ.וצל.חרא-הואה) y.ה•ג·ד.מני
אתמילאתי n :בחילופי-מצבים:חר•מרת,תשר.בירתלנ:ןיכידה Tהמ.תישרנה

ש.תתפתחנה,רת 1.האפשדריעלבך.מידה.מסיעיה 1זזאניל·רגא~ב.ח.וב·תי".
הדבריםחתימת·ע·זדתר.חלףל·ירובילגמ:ולית.כקשיiדו'פמןך tכש,הך'
"חות.רגשותומעודרהאנספים"לבאתשוב.ך nיווני :.הג~מהעלמיעייחה

 Jןנדי·ברתמסירות-הנפש"חגב.חדה.מע·שהעלבעינים"מלחעדה. Jכ
מהי~נרתאתלבטלה 1נ·וט~ייוזמה 1גשלי).-ההדגש ; 31כעמ'הלב"

כוללבעתרן.רוחבדימסתייםהמעשהסיפר·ד .ביבייק·טי n'האהדידוח
אוב-למהי·מנרת·ל·תדרםחיצוןבסירןזנת•דךדיפר·רטדי,רנ~סחכרתך.ת

הופמ~ן"שרלרטה :דנת-משמערתנהצהד·הנגמרהדיווחייקטיבית.
מציאותעםבהקשררובישלמעשה-.וההצלהפשר:שר·לט.ה".בריאה
חוזהישדוביבשהעה~דור.מאן.·שלס•רפו·ל·ק·דאנתלק:ודאונ.מ.ס.ך·השירא:ה

של(הדמיונית'?)תג·ב·תות 1אנ.ן.מזכידהופ.מןך fך'עםשיחיתיו-שלראת
השלמהעל-פניהמוותאתשביכרמוירדי.השראה.ניצולח·ב·דר.מודדי

מעהשדובישלבה·צלהדאהבשאוה.האשםשלהמוסריהשיק•רםעם
הפש·עעל.באחתמכפראותהשבו ••.כ:רזב".משחק-ר·הפקדהכפרה

 .) 125(עמ'.הדנים"כלפיהממיושך.
שלאחר-בריאליה·ומסובבסיבהשלהמקובלותעיוותבא.מצrעות

סמלשדלרטה,את·המצילהודי 1יהיאנתגדר·יחייםדטט 1·משש.ואה 1ה
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יהודיםחכר
ככרכוריו

הזזחייםשללמותושניםחמש ~
הזז)לחייםהראשונים"כ"ורררת<עירך

דרסםשמואלאמת
.פםח)מנלי;ון·(תמשן

שמבח-ההזייתיתהמראתואתאורחאותרממראיזמההרי
וגיבורחכםהשלם.אדםרכמין 1מכלל.·עצמור·מגבי·הברמזעצמו
"שכלכן,עללהע:מידפרהמספרוראהלכןובסמרןיפה".ונפש
אתוארכלב.פשמראדם,לבלושפלמדוכאאדםאלאאיפרעצמו
 ."ז·להרעבשדר

ר.התהיהישארל·במשכנותמחברבעלשלוהברגהה·ע~זבההזיתן
ה•מאבדאדםלשהגרוטסקיתבחזרתוכהרף·עידמתחל.פןתגדולועל
התמהזנימראהוהריבת.ונם.מובלעכשהואב·גדיז,עלשליטתןאת

 :ררעיתרזרנדלהמר'כתושזרהשקיבלומידתו.כפישאלבלבזשז
בזצירת-דזגירתש·תידגליך,עלכיכךן.תשתי ...ל·כםנא"תשערו-

·משתלשליםבלימהעלתלוייםזת. 1נעלי·מידשתיהיינוקטב.דת.
כשתיאחזנה---~ה·קפא:וטה---למטםוירדיםזיהמ·כנסיים

מידבה.שנתעטףונירן---בעלי-מחבריםשנישלזמרת 1ק
נר. 1זקשיבולתואיל.מלאכה. nבת,זמזנחומחותןבהונבלענשתקע

קרבה".אלאבכירדע 1נלא
המ.זםעמיםהקזזדים,רהרהררירבעל-המחבר~תחגתלכאדרה.

מהספרפרקבבחינתשהיא , 1936שנתשלהראשונה.בגיוסההר·נה

העברי"ל"שכזעההכנות
רשימתתפ·~רסםבק·ר·ובב·עיצז.מן..הן.היעיב·רי" ~·ב·ש"לההכנז·ת

השםרע.שלהמפז·רטהיזם·וסדרחהד~זתנושאיהצרמים,
א/זם 1יעדח 1בתמ l' 1ן'א/ום 1מיהש.נהייrערןהעברי""ה~ש·ב·רע

ק.טסקיל.בהירי "ר·ב·יג•,זן 1במלביולי). 16'דנ~ 9 (בתמוז Wי'
ה·למשדחבהקדם~נזת 1לפאנ 1זמ:זת 1מקףחזמנת 1פרטיםבדבר
 .) 212 ( 581 " 5151 :טלפון .•·העבריתהס·תדרזת

אישיםכימסדה,העבריתההס.תזר·ז·תשלהעברילשבועהוהדעו
השבה.יהיעםרי·כשביזעת·תפ:רתם 1השאתהבטיח·יר 1כבחש.וביםומרצים

הדשהנהסער.זהלשהאזירהזן 1בתז·הזלכתמתע.מעמת"חלוצים",
עוזהבמל.ראלהתפרץשסופה~לא.זרנדלה,ר'שלמיסודוז:הצזהלת

לכאדרהבעל-מהבר.אותזשלהתפט·מזתז IJ'שכדן.בןאגבשאתוביתר
שבת·שלזרניב.דחהתחושהאןזזינדלה.ל·ר'להידמותהאומשתדל
מהרגליכביכזללצעמוסיגלאפילו-בת-חלוףהיאעמואחים
סרכתבאותהערדמס,ת•פקחאראין :ייעודואלשיחזרודינרר. 1אמרח
עלהואמהצירשכ:רדנרכ·דיתוךלמיסיבז.ספרד,מכיר·תשלהאנה

בלמ-דנרתרה·רבהר.מ.תג:דר.העשיר,מאוחזלביןז iביiהמהותיהני·גזז
כה,rעדומזבל.גתשחיתהרקיפיוחמחאהתחושתארתהרבח·די,פןת.ן.

ב·על·יהודייהבןזכסבן,ך:נדבהלי"נתת- :צה 1החזל·הפרוצת
לאאף--- ?'עיי·נ·תלאשלי~היקרהקדשובזרזבחי ...צורה'?
 •..ההיא"המרגליתאתת 1ראיולאהצצת

ת·זבע•וחראלה.פוחרתהבעל·.מחבר·לשימארלצתענדהארתה
המוחזק.דזקא,פניםהמסבירז.ןנדלה,מר'חזנו,פרrעוואתעתה

---בקרבידמינשפןבמה"ןי·ןי,- :מדר 1·מעלבניכער·ב
---מצליח~יש---נפרחסיר·מלא.·נסן !כרסבעל !ראתה
.זבשכרזנרשיחרבמרי·מטיחבעל··המחבר.מח·כמה".מרזבהכtנף
מיינו·משנת·פכחאןהפי~סן.מאוחז-כלפירשחצנזת 1כיבושיךדברי
אי-שםלוומק mרכלימ.הם.שר.ה·מרובבזנפיש·יכלנמלטהריהו

ולייעודו.לג.ןךלואנמןבאלמוניותן,

מרובה"•מאכלשלזרוז•ר-זח,בשר·בין.מזיגהאז·תהכימסתבר
על-ידי·הצוהלת:ובז·לילההשן.פעבמללהמופגנת·מחרבה",ותזרה

בעל·המחברביןהחיץאלא·ערדולאי·פה,ערלהאינ·הזזנדלה. ,,
שביניהם.ההתקרבותנסי·ונותלאחר·מתבלטאף·הנדיבמטי.בןזביז

·דיאלזגיתהתירחבזתשהת•ר.חבהארשונים","דרדרתהסיפרר
לביןבעל-המחברביןקולחמשא-רמתןאן.תןבשלמפליגהן.תאזרית
·קצבואל:האחרונים.פרקיובשני·עתה.חןז.ך .)ל--זכ(פרקים·מאוחז
 'ו·ש·לר 1י-מיאחריתשעניינו.התמציתדרך·עלתיאר-ושלהדחוס

הגרזטסקית-המבר·ההזיהבמפתיע.עליזקופצתכשהזיקנהדלה. 1זנ 1ז
בההרוריעתה·מתחלפת·בעל-המחבר.של·בתוגתוזל.ה nהמדחת.

כשהאוחייו,אורחשללכאר.רההמוצקהמעגלזזנדלה.ר'שלהתן.גח
החרדההרהורי·על-ידינפרץשבכ.ןס",·י·מהביקערה 1מה"•מ·סתכל
הנצחחייעלבעל-המחברשלההזיי·תיבטחזנזלעז.מתהקיומית.
·על-ידיזרנדל.ה ,,הוקא·מוטרדהריחיבזריז,זת 1בזכלדהמצפים
- :הטורדניתהשלאהנוכחממנן,·מר·פים·שאי.נםברגים,הרהורים
 , nןעיצ-מן:תין,אתאן,תייזכןךמיימיאריכות"לחאר

ספ·קר/ורגטית e ~ספקבהארה nהראשרניםב"ןן.ךן.תשפתחהזז,
שלבתאורןוהמפליגזדמ·ויזתיהה:יהזדי·תהעיירהשל,מבודחת
אתלמעשהםמי~םהגן.שדים,תפרי·טיהן:פיר.זט·תוךמרנינותסעודות
חרדתורעלורסביבתרהימחברבעלשביןהפערעלבהצב·עהסיפורו

לאותםמעברו.מנהג.·הזישללמחלצות.מבrעדהאדםשלהקירמי.ת
"זמרתמצדמנטאלי,ןת, 1.ןסנטיאירזני·ההמחדליםהתרפקן.ת.דברי

שלאנוהגשהיהשבעב·ר,יהודיתריטאליזתשלעולםעלהמ·ספר"
בעל·אותרשלהעגומהדמ,רתראלינונשקפתהאחרונים,כםדז1ךזת

הנפע·מתאשלתןןמה·ןה·ןת.ןחןלם"·מהךהך nלבראשרנןד,ןמחנך

 ."?'עברימחברל·ביודע"·מי-"המספר"של

הח-רפהלהברת·ושליסזרי··המצפזןשלה~אש"מגיהי·~זםהגרמני,העם
דרושהואכןערלהנזכר).במאמחזגילמ.של(:כ-·לשר.נ•רןהדואזן"

n כאב-טיפוסמגזלםיחרביהשיליז·מים).-{עיסק,ת·תשרק·רלדמ·~·רה
דאפשחזירת-ה.דזהרר 1פורענףת·העב·ביןלהשליםהנב.זןהיהודישל

שלהמזסרית-מצפזניתהגעייהאתפת.ןך 1•לן 1הס·כמ·תמשתלם.אבופן
כ·רקגרריחייםבידימעצובתאינההגרמנייםהשילומיםקבלת

נך 1לפני·מגרמניה.השיlוזמיםקבלתסנגרוהטחה-שאמהביק.ז•רת
זהפאראדדכסים 1חבת,ך·שזאתי 1יבעידןה·חדי 1הידא.דםשלמצוברתיאור<
להמשיך-חיתהל·טתר nשהמ·כיו.וןעימםלהתמודדחייבשהי~

לגביך, • rn'זההד·היה;כלא.נשכח,יכאלזהע·בר ..מהייי·הי~ולהתקיים,זת 1לחי ~.
מעמי·הדהגרמניהלבוטי.וזבישלהתחברזת·רעתי.ד:שלאפש·רותיהוא
בספורתחנישנה 1הח.זדר·נראש-.הארוסשלכפזנקצי~ההשיכחהאת

 •עמיחישלהנ·זכר!בספרד·במי:וחדהש•ואה,
 'מ·ע(לזן" nהאו"לאןייודעהאי·נ·רהמת·לבט·מזרדי,כ-ןשאין.מה

כתרבתאחרהחיפושיםהשואה.משמעזתאתלהשי·גבנסותו ). 13
לפי·ש·הע.שואף.הוא·מ-זר·די.את·מאפי~ניםאח·רת.ארץחדשה.

יזאנצליחאזליעצמנו.את~ונתאים"נלך ;·רל.הש·תנרת""לח•ש.זב
 .נחליףאחר.במקדםשנתחיל·עדכן,כל~ו-רחוקיםאח.ויםנהיה

ב-היהודישלומקומרזהותושאלת .)םש(שמזת"נחליףבגדים,
ה-הואמ'דרישלפתרונובזה.מועליתשלאחר-השואהמציאות
ן•כשדאה.הניספיםאלתושלי.מהךפןת rההצט- ;המוות-חדלון

איתם.המלאהההז,ן.הזת

מה 1לדילחנןת.ן 1עיאתג!רר:י·חייםמיבטאזטי 1מופרלירגי-פיבקט·ע
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